JANEZ MOHORIČ - MOKRN’K, TRIGLAV, akril na platno, 50 x 70 cm.

MARJAN BURJA, ALJAŽEV STOLP – SLOVO DNEVA, olje na platno, 40 x 80 cm.

Ob jubilejni 40. likovni koloniji Vrata 2019
Okroglih štirideset let poteka likovna kolonija v Vratih v organizaciji Planinskega društva Dovje - Mojstrana. Na lepo število smo lahko ponosni. V društvu so planinski zanesenjaki že v preteklosti prepoznali vrednost likovne
umetnosti. Začetki segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, prve korake smo naredili skupaj z Razstavnim salonom Dolik z Jesenic.
Prepoznavnost likovne kolonije je v zadnjih letih vse večja. Likovna dela so
od leta 2010 razstavljena v Slovenskem planinskem muzeju, svečano odprtje pa je le eden izmed številnih dogodkov ob 7. avgustu, občinskem prazniku občine Kranjska Gora.
Visoka obletnica govori svojo zgodbo. Marsikateri udeleženec se je vračal in
tako se je gradila tradicija hkrati z napredkom posameznika.

Slike, zbrane v tej brošuri, so vsekakor raznolike. Umetnik lahko izrazi svojo
ustvarjalnost na različne načine in čudovita narava v Vratih je vdana muza slikark in slikarjev že vrsto let. A ne le ljubezen do umetnosti, tudi ljubezen do
planin in gora krasi ustvarjalno delo in mu daje dušo. Ni na meni, da bi sodil
barvo in obliko. Tudi ni namen slikark in slikarjev tekmovanje ali ocenjevanje, temveč druženje in ustvarjanje ter prenos narave na slikarsko podlago.
V imenu Planinskega društva Dovje - Mojstrana se vsem slikarkam in slikarjem zahvaljujem za udeležbo in želim, da se srečamo ob letu osorej!
Gregor Berce,
predsednik PD Dovje - Mojstrana

Udeleženci letošnje 40. likovne kolonije v Vratih, 9.-12. junija 2019 v organizaciji Planinskega društva Dovje - Mojstrana: Marjan Burja, Anton Kavčič, Alenka
Klemenčič, Ivan Kolar, Mojca Kovač, Ana Mlekuž Višnar, Janez Mohorič - Mokrn’k, Edi Sever, Draga Soklič, Ljubo Soklič, Vida Soklič, Pavle Ščurk in Erika Železnik.

40. likovna kolonija
Izdal Gornjesavski muzej Jesenice - Slovenski planinski muzej, zanj Irena Lačen Benedičič; organizacija kataloga in razstave Saša Mesec; fotografije Katja Žvan; tisk in
oblikovanje Medium d. o. o., Žirovnica, naklada 120 izvodov, Mojstrana 2019.
Na prvi strani: DRAGA SOKLIČ, TRIGLAV, olje na platno, 50 x 60 cm.

VRATA 2019

Slovenski planinski muzej, Triglavska cesta 49, Mojstrana

Odprtje razstave: 2. avgust 2019

ANTON KAVČIČ, JUTRO, akril na platno, 50 x 60 cm.

ALENKA KLEMENČIČ, TRIGLAV, akril na platno, 50 x 60 cm.

ERIKA ŽELEZNIK, TRIGLAVSKE SANJE, akril na platno, 50 x 70 cm.

EDI SEVER, TRIGLAV, akvarel, 35 x 51 cm.

PAVLE ŠČURK, TRIGLAV, olje na platno, 50 x 70 cm.

IVAN KOLAR, SEVERNA STENA, akril na vezano ploščo, 50 x 70 cm.

MOJCA KOVAČ, TRIGLAV, olje na platno, 40 x 50 cm.

ANA MLEKUŽ VIŠNAR, GORA SPOMINOV, akril na platno, 50 x 50 cm.

LJUBO SOKLIČ, ALJAŽEV STOLP, akril na vezano ploščo, 53 x 42 cm.

VIDA SOKLIČ, POD TRIGLAVOM, mešana tehnika na platno, 60 x 50 cm.

